
økologi, MSC og
nøglehulsmærkede



Nu kommer vores populære brydebrød med fiber også 
i en økologisk udgave. Når vi mærker vores produkter 
med økologisk mærkning, indebærer det, at vi opfylder 
alle de krav som specificeres i EU omkring økologisk 
produktion. På den måde støtter vi også et bæredygtigt 
jordbrug, og vi arbejder for en bedre fremtid for vores 
miljø. Vores økologiske brydebrød er saftigt og lækkert, 
kan bruges som kuvertbrød, tilbehør til suppe, eller som 
brød med pålæg.

FINDUS BAGERI  
BLIVER ØKOCERTIFICERET

Midt i den svenske skærgårds idyl i Loftahammar ligger Findus bageri. Her bages alt fra vores 
populære kanelsnegle til brydebrød, tærte- og pizzabunde. De nybagte produkter kommer på 

frost direkte fra ovnen, for at bevare den gode smag og friskhed, så kan du nyde noget 
nybagt lige, når det passer dig. Med omtanke og med mere end 50 års erfaring, producerer 

vores medarbejdere i bageriet produkter af højeste kvalitet. 

Nu er vores bageri i Loftahammar blevet økocertificeret. Det indebærer, at vi nu kan  
levere et godt økologisk brydebrød og i fremtiden endnu flere økologiske produkter.  

Vi har et stort udvalg af bageriprodukter i vores sortiment.

NYHED! 
ØKOLOGISK BRYDEBRØD!

Brydebrød, økologisk
Findus 96013866
20 brød á 8 stk (160 x 37 g)

RØDBEDESALAT MED HASSELNØDDECREME

Ingredienser (10 portioner)
700 g rødbeder rustikke, økologiske, Findus 96013798 

2 spsk rapsolie 

200 g cherry tomater 

2 spsk balsamicoeddike 

1 spsk råsukker 

70 g frisk spinat 

50 g skivede radiser 

salt og peber 

Hasselnøddecreme 
130 g hasselnødder, finhakkede 

2 dl creme fraiche 

salt og peber 

Tilberedning 
Læg rødbederne på en bageplade og dryp med olie og balsamicoeddike. Strøsukker over  
og krydr med salt og peber. Sæt bagepladen i ovnen på 150 grader i ca. 30 minutter.  
Tag rødbederne ud og monter dem med tomater, spinat og de skivede radiser i et fad. 

Hak hasselnødderne fint og bland med creme fraiche, gem lidt hakkede nødder til sidst. 
Smag til med salt og peber. Fordel cremen lidt her og der i fadet og strø lidt hakkede  
hasselnødder over.

Rødbedesalat med Findus økologisk
e rø

dbed
er.

Rødbeder rustikke, 
økologiske 
Findus 96013798 



ØKOLOGISK PANDEKAGE  
MED GRILLEDE GRØNTSAGER

Ingredienser (10 portioner)
1,2 kg kartoffelpandekager, økologiske  
enkeltfoldet Findus 96013083

1 kg gulerødder i staver

0,6 kg pastinakker i staver

1 stk citronskal, revet

Tilberedning
Varm kartoffelpandekagerne fra frost til 70 °C kernetemperatur. Konvektionsovn 
150 °C, 20-25 minutter. Skær gulerødder og pastinakker i staver og læg dem i  
en bradepande. 

Dryp grøntsagerne med olivenolie og strø revet citronskal samt salt og peber 
over. Tilbered i ovn på 160 °C, ca. 20 minutter. Tag grøntsagerne ud af ovnen og 
vend spinat i. 

Server kartoffelpandekagerne med ovnbagte grøntsager og de syltede tyttebær.

Pandekager dobbeltfoldede, 
økologiske  
Findus 96013062

Kartoffelpandekage,  
økologisk
Findus 96013083

3 spsk rapsolie

100 g spinat

150 gram tyttebær syltede

Salt og peber

Gulerodssm
oo

th
ie

!

Alle elsker  
pandekager!

Vores pandekager er ikke bare 
gode og nemme at varme i store 
mængder, de er også økologiske! 

EN GULERODSSMOOTHIE  
AT STYRKE SIG PÅ

Ingredienser (10 portioner)

50 g ingefær frisk

3 dl æblejuice

600 g gulrodspuré økologisk, Findus 96012409

3 dl vanilje yoghurt

1 lime presset

Tilberedning
Skræl og skær ingefær i mindre stykker. Bland 
ingefær og æblejuice. Tilsæt den halvt optøede 
gulrodspuré og vanilje yoghurt og blend det 
hele med den pressede lime. 

ÆRTESMOOTHIE MED  
AVOCADO OG SPINAT

Ingredienser (10 portioner)

250 g grønne ærter, økologiske, Findus 96013165

2 stk avocado 

50 g spinat frisk

6 dl æblejuice

1 lime presset

Tilberedning
Blend de balancerede og kølede grønne ærter med  
den udstenet og moset avocado, spinat, æblejuice  
og den pressede lime til en glat smoothie. 

Ærtesmoothie!

Pandekager enkeltfoldede,  
økologiske  
Findus 96011228



Økologisk brydebrød og 
gulerodssuppe passer 

perfekt sammen!

Økologisk gulerodspuré med  
naturlig farve og smag!

Vores økologiske gulerodspuré er lavet på fint purerede  
gulerødder (92%) og vand. Det giver puréen jævn og fin  

konsistens med god og naturlig smag uden tilsætningsstoffer. 

Gulerodspuré, 
økologisk
Findus 96012409

Økologisk brydebrød
Findus 96013866

 

GULERODSSUPPE MED ÆRTECREME

Ingredienser (10 portioner)
1 fed hvidløg, fint hakket

1 stk skalotteløg

30 g ingefær, fint hakket

3 g rød chili, fint hakket, Findus 96008713

0,3 dl rapsolie

1 kg gulerodspuré, økologisk, Findus 96012409

0,6 ltr grøntsagsbouillon, færdig

4 dl kokosfløde

1/2 lime

Salt og peber

Tilberedning
Skræl og hak hvidløg, skalotteløg og ingefær. Tilsæt chili. Det hele steges i olie i en gryde,  
herefter tilsættes gulerodspuré, grøntsagsbouillon samt kokosfløde. Kog blandingen op og lad 
det simre ca. 15 minutter. Smag til med presset lime, salt og peber.

Ærtecreme
Varm ærterne og lad dem køle af. Blend spinat og ærter og tilsæt creme fraiche. Smag til  
med presset lime, salt og peber. Server suppen og pynt den med ærtecreme, ristede rapsfrø  
og ærteskud.

Ærtecreme 
100 g ærter, økologiske, Findus 96013165

50 g spinat

1,5 dl creme fraiche

1/2 lime

Salt og peber

Ristede rapsfrø og ærteskud til pynt

Med fiber!



 

ÆRTEPESTO

Ingredienser (10 portioner)
200 g ærter, mellemfine, økologiske Findus 96013165

10 g hvidløg, helt fed

50 g pinjekerner

10 g chili, hakket

2 spsk olivenolie

50 g parmesan

Salt

Tilberedning
Blend de optøede ærter, hvidløg, chili, olivenolie  
og største delen af pinjekernerne til en blød pesto. 
Riv derefter osten, vend den i pestoen og smag 
til med salt. Rist de resterende pinjekerner på 
en tør pande. Server straks med ristede  
pinjekerner på toppen.

Perfekte forudsætninger
Den nordiske sommer med 
lange dage og kølige nætter er 
de perfekte forudsætninger til at 
dyrke søde og gode ærter. Derfor 
dyrkes vores økologiske ærter 
i ærtebæltet og høstes, når det 
er allerbedst. Derefter bliver de 
kørt til vores fabrik, hvor ærterne 
blancheres og dybfryses, så de 
beholder den søde smag. Det er 
altid sæson for Findus ærter.

ØKOLOGISKE ÆRTER  
FRA ÆRTEBÆLTET

Hos Findus har vi ærter i vores DNA, og vi har forarbejdet ærter 
siden 50’erne med god smag, bæredygtighed og miljø i fokus. 

Vores ærter dyrkes i ærtebæltet, så vi kan beholde  
vores velkendte høje kvalitet. 



A.P. grat. m. kartoffelflager og 
ost, økologisk topping
Findus 96008426 

A.P. grat. m. kartofler, løg og 
persille, økologisk topping
Findus 96008327

NYHED! MATROSFISK MED  
ØKOLOGISK PANERING, MSC

Paneret fisk er populært. Vi lancerer en MSC-mærket torsk i en crispy panering.  
Alle ingredienser er økologiske. Fiskeindhold 67 %

Matrosfisk med økologisk panering, MSC
Findus 96012793
5 kg, 100 x 50 g

INGREDIENSER: Fiskekød af TORSK**(Gadus morhua) 67 %, HVEDEMEL*, 
vand, solsikkeolie*, kartoffelstivelse*, salt, stabiliseringsmiddel (guargum-
mimel), hvid peber* og gær*. *Økologisk ingrediens (99,7% økologiske 
ingredienser af landbrugsoprindelse).

MSC CERTIFICERET 
BÆREDYGTIGE FISK

To MSC-mærkede fisk 
med økologisk topping. 



FINDUS ØKOLOGI, MSC OG  
NØGLEHULSMÆRKEDE PRODUKTER 

www.findus.dk

Findus økologiske* produkter gør det enkelt at sætte mere økologi på 
menuen uden at gå på kompromis med kvalitet og smag.

Ærter, økologiske
Findus 96013165 
5 kg, 2 x 2,5 kg

Brydebrød, økologisk
Findus 96013866

20 brød á 8 stk (160 x 37 g)

Pandekager dobbeltfoldede, økologiske 
Findus 96013062
6 kg, 100 x 60 g

Kartoffelpandekager enkeltfoldede, økologiske 
Findus 96013083
6 kg, 100 x 60 g

Pandekager enkeltfoldede, økologiske 
Findus 96011228
6 kg, 100 x 60 g

Rødbeder rustikke, økologiske
Findus 96013798
4,8 kg, 2 x 2,4 kg

Gulerodspuré, økologisk
Findus 96012409

4 kg, 2 x 2 kg

*Når vi mærker vores produkter med det økologiske logo,c indebærer det, at vi opfylder 
alle de krav som specificeres i EU omkring økologisk produktion. På den måde støtter vi 
også et bæredygtigt jordbrug, og arbejder for en bedre fremtid for vores miljø.

A.P. grat. m kartofler, løg og persille økologisk 
topping, MSC

Findus 96008327
5,12 kg, 2 x 16 x 160 g

Matrosfisk med økologisk panering, MSC  
Findus 96012793
5 kg, 100 x 50 g

A.P. grat. m. kartoffelflager og  
ost økologisk topping, MSC

Findus 96008426
5,12 kg, 2 x 16 x 160 g


